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Salvați Copiii România dotează Secțiile de neonatologie, pediatrie și ginecologie ale Spitalului 

Orăşenesc Târgu Bujor 

 

Galați, 17 iunie 2021:  În contextul unei vulnerabilizări crescute a mamelor provenind din medii 

socio-economice precare, Organizația Salvați Copiii a intensificat eforturile de dotare a 

maternităților din întreaga țară și duce la Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, care deservește mai 

multe localități din județul Galați, echipamente medicale în valoare totală de 64.650 de euro. 

Lipsa aparaturii medicale performante este una dintre cauzele majore ale mortalității infantile, 

a cărei rată este, în județul Galați, de 7,5 la mia de copii născuți vii, sensibil mai mare decât 

media pe țară (5,8 la mia de copii născuți vii). 

 

Astfel, secțiile de neonatologie, pediatrie și ginecologie ale Spitalului Orășenesc Târgu Bujor vor fi 

dotate cu: 

• Ecograf 

• Aspirator ginecologic pentru asistarea nașterilor 

• Bilirubinometru  

• Lampă pentru fototerapie cu radiometru    

• Vizualizator de vene 

• Monitor funcții vitale 

 

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a explicat necesitatea de a 

continua dotarea maternităților, precum și a secțiilor de terapie neonatală și de pediatrie: „Pandemia a 

vulnerabilizat suplimentar un sistem care avea deja probleme cronice, printre care cele legate de 

finanțarea deficitară și de dotarea precară cu aparatură medicală performantă. Este vital să dotăm 

maternitățile și secțiile de pediatrie din orașele mici, unde vulnerabilitățile sociale și economice expun 

copiii unor riscuri majore”.    

 

Spitalul Orășenesc Târgu Bujor este singurul spital pe o rază de 65 de km și deserveşte o populaţie de 

peste 63.000 de locuitori. 

 

Media anuală a internărilor în regim de spitalizare continuă în secția de pediatrie este de 550 pacienți-

copii pe an, iar în regim de spitalizare de zi și ambulatoriu 650 pacienți-copii pe an. Dintre internările 
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în spitalizare continuă, un procent de 28% sunt transferați ulterior internării către spitalele din Galați 

(Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan și Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei). 

 

„Copiii sunt prioritari pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor. Echipamentele medicale primite de la 

Organizația Salvați Copiii fac diferența între viață și moarte pentru micuții noștri pacienți și gravide. 

Medicii vor putea diagnostica și trata în Spitalul Orășenesc Târgu Bujor nou-născuți cu icter, copii cu 

hemofilie, gravide cu sarcini complicate sau nemonitorizate. Astfel se elimină disconfortul de fi 

transferați la Galați, la 70 de km de familie, iar cei mici vor suporta mai ușor spitalizarea fiind alături 

de părinți”, declară Victoria Gheonea,  Managerul Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor.  

 

Diagnosticele frecvent întâlnite la copiii prezentați la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor sunt afecțiunile 

sistemului respirator, bolile gastrice, durerile abdominale, bolile sistemului genito-urinar, bolile 

sistemului osteo-articular, bolile infecțioase și parazitare, bolile pielii, boli endocrine, de nutriție și 

metabolism. 

 

O altă problemă gravă este creșterea numărului de mame minore, precum și creșterea numărului de 

boli cu transmitere sexuală. Mamele minore au risc crescut de avort, iar dacă naşterea are loc, există 

riscul major ca acel copil să fie abandonat în maternitate, iar tânăra mamă poate avea dificultăţi de 

integrare socială şi abandon școlar în lipsa unei consilieri de specialitate.  

 

Toți cei care doresc să se implice în sprijinirea programelor de sănătate a mamei și copilului și de 

dotare a  maternităților  și  secțiilor  de  pediatrie  din  România cu echipamente medicale performante 

pot trimite un SMS de 2 euro lunar, cu textul SALVEZ la 8844.  

https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/persoane-fizice/  

 

Contact Salvați Copiii România:  

Ștefania Mircea, Coordonator program, stefania.mircea@salvaticopiii.ro, 0745.375.148. 

___________________ 

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:  

De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul 

copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială 

esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de 

activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor 

vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului 

https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/persoane-fizice/doneaza-prin-sms
mailto:stefania.mircea@salvaticopiii.ro
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superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât 

acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.Totodată, 

organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a 

societății, în sens larg. 

În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile 

copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care 

respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a 

obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa 

acestora. Peste 2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii. 

 

 

 

 


